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Visites Mallorca? El nostre govern l'agredeix.  

Ajuda'ns a protegir-la. 

 

Miquel Barceló  pintor mallorquí de reconegut prestigi internacional i ecologista 

convençut col·labora amb el GOB, entitat ecologista de referència a les Illes Balears, 

per denunciar la política d'agressions territorials de l'actual govern que amenaça el 

futur de Mallorca. 

 

Denuncien la utilització perversa de la situació de crisi actual i la utilització de la 

reactivació del turisme com a excusa per a impulsar la desprotecció sistemàtica del 

territori, la mercantilització dels espais naturals, la degradació dels valors naturals i les 

operacions especulatives i purament financeres. 

 

Des del GOB estam convençuts de que el futur passa necessàriament per la 

conservació i volem que tu ens ajudis. 

 

[Introducció] 

Les conseqüències del boom turístico-immobiliari a Mallorca, alimentat per polítiques 

basades en l'especulació i la destrucció del territori han duit  Mallorca al límit: operacions 

urbanístiques fallides, exhauriment dels recursos naturals, litoral massificat, expansió de la 

urbanització a tots els racons, zones turístiques degradades, saturació d'equipaments i 

infrastructures... 

Mallorca té actualment 873.414 habitants empadronats (2012) i hi arriben gairebé 9 milions 
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de turistes cada any. La capacitat de població (residencial i turística) de Mallorca supera els 2 

milions d’habitants. 

 

La crisi actual - derivada en gran part per l'esclat de la bombolla immobiliària i l'abús de les 

entitats financeres i els mercats globalitzats - hauria d'haver servit per revisar en profunditat 

els pilars de l'estructura socio-econòmica corregint tendències, males pràctiques i redirigint el 

futur cap a la necessària sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Això no obstant,  ha 

servit en canvi, per a rreactivar les polítiques del capitalisme més dur a costa del territori i 

les persones.  

 

Així ara, s'utilitzen de manera perversa els arguments de generació de llocs de feina i de 

dinamització de l'economia i s'apel·la a la necessitat d'impulsar un "turisme de qualitat" i una 

desestacionalització que requereixen, al seu entendre, noves infraestructures i eliminar 

"traves" a la inversió privada, la qual cosa implica  tornar a posar tot el territori de Mallorca 

"en venda". 

 

Per fer-ho, s'aposta per rretallar les normes proteccionistes impulsant mesures legislatives 

que representen una desprotecció sistemàtica del territori, s'impulsen projectes 

singulars de grans dimensions en espais sensibles mediambientalment i es retallen les 

proteccions als espais naturals obrint-los a noves activitats econòmiques incompatibles 

amb la seva conservació. 

 

Aquesta política, pperjudica de forma notable el propi producte turístic. De fet, el 

paisatge, el principal motiu de l'èxit de Balears, es veu greument amenaçat i això sens dubte 

incindeix negativament en la imatge de Mallorca com a destinació turística.  
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[Casos destacats]  

 

Llei d'urbanisme "sostenible". Una llei que sota la paraula "sostenibilitat" amaga la 

desprotecció del sòl rústic deixant-lo lliure i apte per a urbanitzar, implica una amnistia als 

infractors urbanístics i promou la recuperació d'urbanitzacions en espais protegits. Com a 

conseqüència d'aquesta Llei el Govern ha desprotegit 10 espais naturals a l’illa de Mallorca, 5 

d’ells a la SSerra de Tramuntana: MMonport i CCala Blanca (AAndratx), MMuleta (SSóller), CCala 

Carbó i EEl Vilar (PPollença) i EEs Guix (EEscorca). Fins a 104 hectàrees i 10 quilòmetres de 

zones litorals de gran valor tornen a estar en perill. Es tracta d’una extensió equivalent a la 

suma dels nuclis urbans de SSóller, VValldemossa, Bunyola, Esporles, Deià, Puigpunyent, 

Estellencs i Banyalbufar junts.  

Sa Canova: espais protegits fa 25 anys podrien ser urbanitzats 
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Nova Llei Turística: una llei que sotmet l'urbanisme i l'ordenació del territori als interessos 

turístics especulatius. 

Nova Llei Turística: una llei que sotmet l'urbanisme i l'ordenació del territori als interessos 

turístics especulatius. 

  

La reforma de la Llei de Costes. L'estat espanyol desprotegeix el litoral amb aquesta 

iniciativa que sotmet la necessària protecció de la costa als interessos privats, comprometent 

el futur d'aquest fràgil territori. 

La reforma de la Llei de Costes. L'estat espanyol desprotegeix el litoral amb aquesta 

iniciativa que sotmet la necessària protecció de la costa als interessos privats, comprometent 

el futur d'aquest fràgil territori. 

    

Construcció  de  l'hotel  a  sa  Ràpita. Projecte de macro-hotel de 1250 places que ocuparia 

21 ha, just al costat de l'arenal verge protegit més gran de Mallorca: l'AArenal d'Es  Trenc i sa 

Ràpita.  

Construcció  de  l'hotel  a  sa  Ràpita. Projecte de macro-hotel de 1250 places que ocuparia 

21 ha, just al costat de l'arenal verge protegit més gran de Mallorca: l'AArenal d'Es  Trenc i sa 

Ràpita.  

Arenal de sa Ràpita. 29 d'abril de 2012. Cadena humana. Arenal de sa Ràpita. 29 d'abril de 2012. Cadena humana. 



 Mallorca Blackout               GOB Mallorca  
 

 Mallorca Blackout               GOB Mallorca  
 

Impuls construcció d’un hotel-resort de 5 estrelles de gran luxe, amb capacitat de 142 

habitacions i 284 places a CCanyamel (Capdepera), afectant una àrea natural protegida. 

Impuls construcció d’un hotel-resort de 5 estrelles de gran luxe, amb capacitat de 142 

habitacions i 284 places a CCanyamel (Capdepera), afectant una àrea natural protegida. 

Màquines destrossant l'àrea natural. Màquines destrossant l'àrea natural. 
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Megacomplexe turístic a la zona humida de la MMarina de Magalluf. Declarat d'interès 

autonòmic per part del Govern de les Illes Balears implicarà destrossar 450.000 m2 de 

terrenys i edificar 3.000 places turístiques i residencials, a més de centres comercials i d`oci.  

Megacomplexe turístic a la zona humida de la MMarina de Magalluf. Declarat d'interès 

autonòmic per part del Govern de les Illes Balears implicarà destrossar 450.000 m2 de 

terrenys i edificar 3.000 places turístiques i residencials, a més de centres comercials i d`oci.  

Destrucció d'una àrea natural al costat d'una zona ja saturada Destrucció d'una àrea natural al costat d'una zona ja saturada 
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Ses Fontanelles: construcció d'un centre comercial a la darrera zona humida de Palma. Tot i 

que la zona forma part de l'inventari de les zones humides de les illes Balears s'ha vulnerat la 

protecció i actualment s'hi vol construir un gran centre comercial amb 23 edificis destinats a 

usos terciaris i comercials i un aparcament amb capacitat per a 2.500 cotxes. 

Ses Fontanelles: construcció d'un centre comercial a la darrera zona humida de Palma. Tot i 

que la zona forma part de l'inventari de les zones humides de les illes Balears s'ha vulnerat la 

protecció i actualment s'hi vol construir un gran centre comercial amb 23 edificis destinats a 

usos terciaris i comercials i un aparcament amb capacitat per a 2.500 cotxes. 

5.000m2 de zona humida quedaran urbanitzats 5.000m2 de zona humida quedaran urbanitzats 
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Nous ports esportius:   s'Arenal (LLucmajor). L’ampliació es vol fer sobre 10 hectàrees 

marines de gran valor ecològic a escassos metres de la Reserva Marina del Cap Enderrocat. El 

projecte consisteix en la construcció de 155 amarraments per a grans eslores d’entre 20 i 30 

metres. La infraestructura suposaria un creixement del 75% sobre les instal·lacions actuals, 

passant de les 12,3 hectàrees ocupades a 21,7.  

Nous ports esportius:   s'Arenal (LLucmajor). L’ampliació es vol fer sobre 10 hectàrees 

marines de gran valor ecològic a escassos metres de la Reserva Marina del Cap Enderrocat. El 

projecte consisteix en la construcció de 155 amarraments per a grans eslores d’entre 20 i 30 

metres. La infraestructura suposaria un creixement del 75% sobre les instal·lacions actuals, 

passant de les 12,3 hectàrees ocupades a 21,7.  

L'ampliació d'aquest port posa en risc la platja de Palma per efectes de l'erosió. L'ampliació d'aquest port posa en risc la platja de Palma per efectes de l'erosió. 

  

Altres projectes d'ampliació de ports existents:  Son Serra de Marina (Santa Margalida), 

Sant Elm (Andratx), Es Molinar (Palma), Cala Bona (Son Servera). 

Altres projectes d'ampliació de ports existents:  Son Serra de Marina (Santa Margalida), 

Sant Elm (Andratx), Es Molinar (Palma), Cala Bona (Son Servera). 
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Importació de fems: el govern insular, pretén ara, convertir Mallorca en el femer d'Europa 

important residus per a cremar a la incineradora de Son Reus per a rendibilitzar una 

infraestructura sobredimensionada que pagam tots els ciutadans i que passaria a cremar 

750.000 tones anuals de residus incrementant els efectes sobre el medi ambient, la salut 

pública i afectant greument la imatge turística de Mallorca.  
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[Alternatives] 

El futur passa per la conservació 

Per tot això, el grup ecologista GOB - entitat ecologista de referència a les Illes Balears des 

de 1973 amb més de 4.000 socis -  ha realitzat propostes de contenció del creixement 

durant els últims 30 anys, ha denunciat els excessos d'aquest model amb campanyes que han 

significat un èxit per a la preservació de determinats indrets de Mallorca - és el cas de  ses 

Covetes, o la denúncia del  cas Andratx - i ara, denuncia internacionalment aquesta nnova 

onada urbanitzadora que amenaça de nou el nostre petit i fràgil territori insular, 

emmarcat en uun escenari de descrèdit de la política insular, marcada per la corrupció i la 

manca de diàleg amb la societat. 

 
Serra de Tramuntana, patrimoni de la humanitat.: 

 

El GOB ha denunciat davant la UNESCO la nova pressió urbanística que amenaça la 

Serra de Tramuntana i la declaració de Patrimoni de la Humanitat. Recordem que 

sols dos llocs del món han perdut aquesta distinció: Omàn i la Vall d’Elba, a 

Alemanya, una declaració aconseguida sols 5 anys abans. La causa: l’impacte 

paisatgístic que va generar la construcció d’una infraestructura (un pont) en el cor del 

paisatge cultural de la Vall d’Elba. 
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L'exemple de Ses Covetes 

 

Feia 18 anys que milers de mallorquins es concentraren a ses Covetes per 

protestar per la construcció dels 68 apartaments que s’hi començaven a 

aixecar, just damunt la platja del Trenc. Els tribunals de justícia, a instància del 

GOB i el PSM, en paralitzaven la construcció, prèvia presentació d’un aval de 

20 milions de pessetes que va ser assumit per nombrosos socis i amics que hi 

varen aportar el seu patrimoni personal. 

 

El passat 13 de novembre, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va 

acordar una resolució que històrica que obliga a l'Ajuntament de Campos a 

esbucar els 68 apartaments il·legals i restituir els terrenys abans del 15 de 

maig de 2013. 

 

 

 

 

 

 



 Mallorca Blackout               GOB Mallorca  
 

El cas Andratx 

 

Andratx constitueïx un municipi turístic mallorquí, situat prop de Palma. És 

un lloc escollit d'una part de la jet espanyola i internacional (Claudia Schiffer, 

Florentino Pérez, ..) així com pas habitual dels Reis a l'estiu, expresidents del 

govern (Felipe González, Adolfo Suárez),... Actualment té una població d'uns 

10.000 habitants. 

 

Andratx ha patit uns dels casos més rellevants de corrupció urbanística 

denunciat pel GOB en el que hi estaven implicats el cap d'urbanisme 

(exdirector general d'urbanisme de la Comunitat autònoma) i els seus tècnics, 

el zelador d'obres, així com l'alcalde i regidor d'urbanisme. Ara tots són a la 

presó i el cas continua resolent-se per peces separades, fins a 64. Els implicats 

foren acusats de prevaricació, blanqueig de diners i delictes contra l'ordenació 

del territori. 
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És precisament en aquest escenari, i amb lla inestimable col·laboració de l'artista Miquel 

Barceló, que denunciam internacionalment l'agressió territorial actual: ddenunciam la 

desprotecció sistemàtica del territori i la mercantilització dels espais naturals. 

Denunciam que el Govern utilitza l'excusa de l'impuls del turisme “de luxe” per a 

degradar el paisatge i per a impulsar la pèrdua d'identitat i biodiversitat a través d' 

operacions especulatives i purament financeres. MMiquel Barceló demostra un cop més 

el seu compromís i ajuda, amb la seva obra, a denunciar els processos urbanitzadors i 

destructius de Mallorca.  

 

 

És més, amb aquesta denúncia internacional pretenem aconseguir a més la complicitat dels 

turistes que poden sentir-se o ja s'han sentit en alguna ocasió, atrets per Mallorca. EEns 

proposam arribar a tots aquells visitants que valoren la qualitat del paisatge Mallorca, 

els nostres valors naturals, patrimonials i culturals, i totes aquelles singularitats que 

ens fan únics i ens diferencien com a destinació turística de la Mediterrània. Necessitam 

que ens ajudin a preservar Mallorca per així garantir que el territori segueixi sent el 

protagonista fonamental de la nostra oferta turística. Estam convençuts que eel futur passa 

per la conservació. 
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Les bases per un nou model: 

 

� Hem d'evitar el reduccionisme "allotjament=destinació turística". Mallorca pot oferir 

productes turístics integrats d'interès cultural i paisatgístic oberts a la regió i a la 

societat, especialment a la costa, evitant la creació de complexes turístics tancats i la 

privatització del litoral. 

� Per evitar l'estacionalitat turística, cal potenciar i desenvolupar altres tipus de 

turisme: ccultural, rural, senderista, d'espais naturals, ornitològic, gastronòmic, ... 

� Hem d'evitar i continuarem denunciant les polítiques que creen confusió sobre la 

sostenibilitat. No podem permetre polítiques errònies que aamb l'excusa de l'impuls 

del turisme pretenen endegar projectes que impliquen una major degradació del 

paisatge, l'homogeneització de l'oferta, la pèrdua d'identitat i de biodiversitat, 

etc. 

� Cal cercar fórmules perquè ll'economia turística contribueixi a la protecció del 

medi ambient, a la rehabilitació de paisatges degradats i a la valorització del 

patrimoni, evitant innecessàries tensions entre turista i població local. Ans al contrari, 

aquests han d'esdevenir còmplices de la preservació del territori. 

� Cal màxima ttransparència i participació pública en totes les decisions que fan 

referència al turisme i a l'ordenació territorial i a actuacions urbanístiques vinculades 

a aquesta activitat.  

 



 Mallorca Blackout               GOB Mallorca  
 

[Què pots fer tu?] 

El GOB impulsa un espai web on tenir informació de primera mà sobre aquestes agressions i 

els projectes concrets que amenacen el nostre futur. A la web també s'hi trobaran 

alternatives reals i factibles que segurament molts de amants de l'illa, ja siguin  turistes 

esporàdics, estrangers residents o enamorats que ens visiten cada any, comparteixen amb 

nosaltres. També hi haurà a l'abast tota la informació de la nostra tasca com a entitat 

ecologista de referència a les Illes Balears. Amb aquest portal pretenem obrir una porta a la 

col·laboració activa de totes aquestes persones que comparteixen la nostra preocupació, una 

porta oberta a la possibilitat de ser part activa en aquesta feina constant de lluita per a la 

preservació del nostre territori, el nostre paisatge i la nostra biodiversitat davant la nova 

onada d'agressions derivada de la situació de crisi actual. 

 

L'alternativa existeix i necessitam que el Govern local sigui conscient que el futur passa per la 

conservació, que és una necessitat ineludible i que a més, és una demanda d'aquells que cada 

any visiten la nostra terra i que la valoren com a destinació turística de qualitat.  

 

Per tot això, demanam la complicitat, l'ajuda i la implicació de tots els que creuen que 

cal seguir denunciant les agressions al nostre petit i fràgil territori insular i demandar i 

construir les alternatives que han de garantir el futur de Mallorca i de tot allò que la fa 

única. 

 

 www.mallorcablackout.com 


